
 

LoPolis – modul Prometej  
 
Ko delate urnik s Prometejem, veliko njegovih programskih orodij skrbi za to, da naredite urnik, v katerem 
vaši učenci ne bodo imeli »lukenj« in ki bo hkrati, kolikor se le da, prijazen do učiteljev. 
 

S Prometejem se priprave na urnik začnejo že zelo zgodaj – ko začnete postopek izbora izbirnih predmetov. Z 
njim tvorite skupine pri diferenciranem pouku in drugih predmetih, kjer se učenci združujejo in v zaključni fazi 
izdelate urnike. Vsi deli programa imajo ogromno izpisov – za učence, za starše, učitelje, izpisujete skupine, 
sezname, rezultate raznih analiz... Predvsem pa izpišete vse vrste urnikov za oddelke, učitelje, prostore, urnik v 
obliki »velike plahte« ali za vsakega učenca posebej.  
 

S programom prve šole delajo že šesto leto, lani je bilo vseh uporabnikov 130, kar je že več kot četrtina šol. 
Program se vseskozi posodablja – delno zaradi sprememb v devetletki, delno zaradi izboljšav funkcionalnosti. 
Ena največjih pridobitev je vključitev Prometeja v sistem LoPolis, zelo dobro pa so učenci in izvajalci na šoli 
sprejeli možnost izbora izbirnih predmetov preko Interneta. Postopek vam prihrani veliko časa za vnos in 
analizo podatkov, saj to program naredi samodejno. Za ta namen smo registrirali posebno spletno domeno. 
Vsaka šola lahko skozi program Prometej ponudi dostop učencem. 
 

Izbor izbirnih predmetov lahko izpeljete v enem ali dveh korakih: 
- prvi korak – PREDIZBOR: (ni obvezen): ponudite vse izbirne predmete, ki so primerni za posamezni 

razred in učenci izberejo, katere bi imeli najraje. Iz teh podatkov program naredi analizo 
»povpraševanja«, 

- drugi korak – IZBOR: ponudite tiste predmete, ki jih lahko tudi izvajate: učenci izberejo tu predmete (tri 
ali dva), ki bi jih želeli imeti v naslednjem letu in še nadomestne predmete, če prvi ne bi prišli v izbor. Po 
zajemu teh podatkov vam program sestavi skupine pri izbirnih predmetih, za katere je dovolj interesa. 

 

Vse to lahko izpeljete tudi v papirnati obliki ali kombinaciji obeh, v vsakem primeru so vključene kontrole, katere 
izbirne predmete je učenec že imel, postopek je dopolnjen z izpisi za starše (soglasja)... Z izborom izbirnih 
predmetov s pomočjo programa Prometej poskrbite, da čim več učencev dobi točno tiste predmete, ki jih 
želi. Hkrati pa imate skozi analize in izpise zbrano vso dokumentacijo o postopku, ki jo lahko predstavite staršem 
ali na konferenci.  
 

Program vam iz nastalih skupin (in delitev) sestavi urnik izbirnih predmetov. Vi določite le, kdo kaj uči in v katerih 
urah želite imeti izbirne predmete. Delo vseskozi spremlja kontrola prepletanja učencev in učiteljev.   
 

Del Prometeja, ki pokriva samo izbirne predmete vključno z urnikom je možno uporabljati v samostojnem 
modulu Prometej – IZBIRNI.  
 

Celoten Prometej pa vam pomaga še naprej: 
- za diferenciran pouk učencem določite ravni zahtevnosti, oblikujete skupine, naredite razne izpise, npr. 

soglasje, ki ga podpišejo starši, enako rešite notranjo diferenciacijo..., 
- podobno oblikujete skupine pri športni vzgoji, gospodinjstvu in tehniki. Polg teh pa imate lahko še 

poljubno drugih skupin, ki jih postavljate na urnik (npr. DSP, pevske zbore, fakultativne predmete...) 
- pred izdelavo urnikov določite kaj kdo uči in prisotnost. Učiteljem se ob tem izračunava urna obveznost, 
- vpišete prostore in prioriteto uporabnikov ali predmetov. 

 

Po naštetem boste imeli dovolj informacij za sestavo celotnega urnika. Določene ure v urnik lahko postavite ročno 
(zaradi različnih omejitev, blok ure..), ostalo prepustite generatorju. V obeh načinih vaše delo vseskozi spremlja 
kontrola prepletanja učencev in zasedenosti učiteljev. Program vam s tem omogoči, da na isto uro postavite 
maksimalno število izbirnih predmetov ali naredite celo kombinacije izbirnih z nivojskimi urami in drugimi 
skupinami.  
 

Za delo s programom vsako leto od marca dalje organiziramo izobraževanja. 
 

 


